DRUŠTVO ARHITEKATA ŠIBENIK
Gradska knjižnica Juraj Šižgorić
Šibenik, 14.prosinca 2010.

ZAPISNIK
1. GODIŠNJA SJEDNICA DAŠ-a 2010.g.

Prisutni:
Članovi Predsjedništva:
Tomislav Krajina, predsjednik
Damir Lasinović, potpredsjednik
Marko Paić, član
Lino Jajac, član
Mladen Laća, član
Tajnica: Ivona Ivčević
Članovi:
ALAVANJA, MILJENKO
ČERVAR, GUSTAV
ČOROVIĆ GRUBIŠIĆ, LILJANA
ERCEG, BRANKICA
GILJANOVIĆ, LJILJANA
HULJEV, JOSIP
KRNIĆ, GOJISLAV
LEPEJ, LEONA
LUČEV, DAMIR
MEDIĆ, IVAN
MILOŠEVIĆ LAZAREVA, JULIJA
PETKOVIĆ, KREŠIMIR
POPOVIĆ, ZORAN
SKRAČIĆ, SLOBODAN
STOŠIĆ, ZVJEZDANA

STOŠIĆ, ŽIVANA
ŠAIN, ŽELJKO
ŠKUGOR, MIROSLAV
ZANINOVIĆ, SILVA
Prijatelji:
Ivica Poljičak
Dnevni red:
1. Izvješće predsjednika za 2010. godinu.
2. Izvješća predsjednika radnih komisija.
3. Prijedlozi članstva za aktivnosti u 2011. godini
4. Potvrda Skupštine za predstavnike u UHA-i (predsjedništvo i skupština)
5. Razno
Ad.1. Prihvaćen je Dnevni red, nakon čega predsjednik Tomislav Krajina govori ukratko o aktivnostima
DAŠ-a oko papirologije, računa u banci, raznih opretivnih stvari, događanja u organizaciji DAŠ-a
(Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata koja je postavljena i na službenoj stranici d-a-si.hr) i sl.
Zatim tajnica Ivona Ivčević ukratko daje pregled rada na postavi službene web stranice DAŠ-a:
www.d-a-si.hr. Bazna stranica DAŠ-a se sastoji od nekoliko grana: najzanimljivija je rubrika novosti;
stalne rezultate i rad prati rubrika O nama sa pregledom članova društva te zapisnika svih sjednica, kao
i cjelokupan rad radnih tijela-ovdje posebno valja spomenuti vrlo aktivnu Komisiju za PP; rubrika
Portfolio se ponajviše puni događanjima, projektima i radionicama koje DAŠ organizira van uobičajene
djelatnosti-u ovom segmentu je aktualizirana Izložba o kojoj se govorilo u pregledu godišnjeg rada.
Rubrika Natječaji je možda konkretno za Šibenik najbitnija rubrika, gdje se nadamo sprovoditi sve
buduće arhitektonsko-urbanističke natječaje na području Šibensko-kninske županije, uz daleko bolju
platformu za najoptimalnija rješenja koja će oblikovati naš bliži i dalji prostor.
Nadalje, stranica je vrlo interaktivna i usuglašena sa suvremenim tokovima komunikacije, poput Twittera, Facebook-a, itd. Uskoro se sprema pravi vid interaktivnosti, a to je mogućnost ostavljanja komentara
(post-ova) svih koji se ulogiraju svojim e-mailom. Time će se napuniti DAŠ-eva baza podataka e-mail
kontaktima, a i sama arhitektonska scena će dobiti zanimljiv portal sa izmjenom mišljenja i živom
komunikacijom o konkretnim temama iz struke.Također se priprema i engleska verzija stranice pa će se
www.d-a-si.hr probiti malo dalje u svijet i uključiti strane kolege i prijatelje arhitekture u razgovore kroz
portal stranice.
Na kraju, DAŠ se zahvaljuje gdinu Anti Filipović-Grciću na pro bono izradi logotipa DAŠ-a, za cjelokupni
identitet DAŠ-a te gdinu Alenu Božiću koji je generirao cjelokupnu stranicu i njeno sadašnje oblikovanje
na vrlo visokom nivou. Mole se svi članovi i prijatelji društva da se jave na info@d-a-si.hr ili na kontakt
tajnice i jave zanimljivosti i vijesti koje smatraju interesantnima.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Ad.2. Potpredsjednik Damir Lasinović govori o radnom tijelu DAŠ-a, Komisiji za prostorno planiranje,
koje je i predsjednik: održano je oko 35 radnih sastanaka sa odrađenih preko 300 sati pro bono rada
svih 5 članova: D.Lasinović, predsjednik te članovi: Silvana Čelar, Živana Stošić, Zoran Popović i Filip
Medić; GUP Šibenika je cjelokupno prihvaćen kroz kritike DAŠ-a (i grafički i tekstualni dio); predsjednik
Komisije za PP se zahvaljuje članovima Komisije na vrlo uspješnom radu.
ZAKLJUČAK: Komisija za PP je prepoznata i priznata od Grada Šibenika, kao vrijedan partner i
pomoćnik u svim aktivnostima u gradu, vezanima za struku, a pogotovo vezano za prostorno-plansku

dokumentaciju, kao što je i DAŠ kroz svoje predstavnike uključen u Komisiju za lijepo i sl.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Ad.3. S.Skračić daje izvješće o radu Nadzornog odbora: tema koja je došla na nadzorni odbor DAŠ-a je
preusmjerena na Sud časti, ali neslužbeno. T.Krajina nadodaje kako se time pozabavilo Predsjedništvo.
M.Škugor nastavlja kako je poželjno o krucijalnim temama diskutirati i službeno sa članstvom, vis a vis
pojedinih istupa T.Krajine i D.Lasinovića, vezano za projekte dobivene direktnom pogodbom.
T.Krajina govori kako je već velik odmak naprijed što DAŠ postoji.
D.Lasinović dodaje kako je to vrlo konkretan posao te da preširoka diskusija vrlo teško ispoljava
zaključke.
M.Škugor nastavlja kako je potrebno odrediti moderatora koji takvu diskusiju vodi pred sazvanim
članstvom pa tako dolazi do kohezije DAŠ-a sa članstvom.
D.Lasinović ističe da Grad sada dolazi do mnogo tema te ujedno zahvaljuje Gradu (Petkoviću) i Županiji
(Lučevu) na pozitivnom odjeku i želji za suradnjom sa DAŠ-om.
T.Krajina ističe kako je DAŠ odredio Ivana Medića za člana u Komisiji za ocjenu arh.uspješnosti, a DAŠ
će određivati i sastav žirija pojedinih natječaja.
M.Škugor napominje kako je to prijedlog ne bi li rad DAŠ-a bio još uspješniji.
T.Krajina odgovara kako je prijedlog ušao u zapisnik.
M.Škugor dodaje kako se takve izvanredne sjednice DAŠ-a mogu zvati Tribine.
D.Lasinović spominje izradu natječajne dokumentacije natječaja Poljana te je možda već sada tren za
anketiranje članstva za stav o toj temi.
T.Krajina napominje kako se rasprava o toj temi može održati pod 5.točkom dnevnog reda te prelazi na
4.točku.
Ad.4. Daju se prijedlozi za predstavnike u Godišnjoj Skupštini UHA-e: predloženi su redom tajnica Ivona
Ivčević, član predsjedništva Lino Jajac te studenti Spahija i Škugor, a Lino Jajac kao glavni nositelj
DAŠ-a te su ova 4 predstavnika jednoglasno prihvaćena.
Ad.5 D.Lasinović započinje temu programa natječaja Poljana te se pita kakav je stav članova DAŠ-a?
To je program sa zadanom svega 1 podzemnom etažom parkinga, budući postoje upozorenja o
ozbiljnoj ventilaciji potrebnoj za veće kapacitete; Daje prijedlog da se ova tema i rasprava održi na
tematskoj sjednici nakon Nove godine. Nastavlja dalje kako je indikativan i poziv Gradskog vijeća DAŠ-u
za prijedlog programa za oblikovanje prostora Vojarni
T.Krajina ističe kako je pametno uputiti i dati takve smjernice Gradu.
L.Jajac komentira kako će se na web-u kroz portal i otvorene post-ove moći diskutirati o svim temama
pod pojedinom rubrikom.
D.Lasinović ističe kako je bitno da se diskusija razvije i trenutno među prisutnim članovima, i to o svim
aktualnostima.
I.Medić daje zamjerku mlađim kolegama kojih je manje u odnosu na starije; prenosi svoje iskustvo
unutar rada Komisije za lijepo; također ističe potrebu da se na služ.stranici DAŠ-a nađe sva aktualna
prostorno-planska dokumentacija, ona na snazi te ona u izradi, kao i sadržaji koji će potaknuti rasprave i
komunikaciju, budući da web omogućava brzo komuniciranje. Nastavlja govoreći o potrebi za ukupnim
stavom struke, naučiti se slušati i poštivati funkcije, kao npr. njegove funkcije u povjerenstvu ili koga
drugoga.
D.Lasinović postavlja pitanje koliko članstva želi ulaziti u problematiku planova, kao što je trenutno
prilika za PPUŽ (npr.Purifikacijski centar u Martinskoj), možda je trenutak kako tehnički šire odraditi
temu PPUŽ-a.
I.Medić daje prijedlog da se na web postave stavovi DAŠ-a, a time će članovi ondje ostavljati i
komentare. Npr. natječaj Poljana, 1.rad može biti bilo tko...bitan je valjan program koji se trenutno radi
van Šibenika, a bitno bi bilo da mu kvalitetu i uporabnu vrijednost daju baš šibenski arhitekti.

D.Lasinović ističe kako treba postaviti PPUŽ i Izmjene i dopune na web sa komentarima članova pa da
ih struka na najbolji način revalorizira u ovom trenutku.
T.Krajina komentira kako Grad Zadar čak mije ni upitao ZDA da uđe u Komisiju arhitektonske
uspješnosti pa je stoga uspjeh DAŠ-a na tom polju odličan; samo treba nadograditi taj rad, kao sada na
natječaju Poljana, za koji će DAŠ imenovati Ocjenjivački sud.
D.Lučev govori kako će se rasprava PPUŽ-a održati krajem siječnja te predlaže da se kroz siječanj održi
tematska rasprava DAŠ-a o PPUŽ-u (jer će se Izmjene i dopune taknuti brojnih bitnih lokacija); sam će
prirediti materijale da se Komisija što je radila na GUP-u udruži sa ovom Komisijom.
M.Škugor podržava Lučeva.
I.Medić ističe važnost da su svi prijedlozi i na služ.stranici DAŠ-a, kao i sve aktualnosti koje se događaju
u prostoru, neovisno je li taj sadržaj i negdje drugdje, jer se tada daju komentari na konkretne postavke.
M.Škugor upozorava na opasnost kad je radna skupina i dio savjeta gradonačelnika, tj. boji se
politizacije pojedine Komisije; smatra kako su komentari na web-u korisni, no kako veću težinu ima
diskusija uživo gdje se pojedinačno brane pojedine teze i stavovi.
T.Krajina odogovara i ističe kako DAŠ imenuje pojedince koje u nekom trenutku smatra kao
najkompetentnijima za pojedinu dužnost.
Predsjednik T.Krajina zaključuje 1.godišnju sjednicu DAŠ-a za 2010. godinu, pozdravlja članstvo i
prijatelje Društva te poziva na uključenje u aktivnosti DAŠ-a.
Zapisnik vodila:
Ivona Ivčević
mag.arh.
Tajnica

